UCHWAŁA NR VII/32/15
RADY GMINY TUCZNA
z dnia 30 marca 2015 r.
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Tuczna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r.,
poz. 594, z późn. zm.) w związku z art.11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (
Dz. U. z 2013 r., poz. 856, z późn. zm.) Rada Gminy Tuczna uchwala co następuje:
§ 1. Określa się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Tuczna w 2015 r., w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tuczna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Sokołowski

Id: 6DE6012A-6626-44E3-B321-85191807B68C. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr VII/32/15
Rady Gminy Tuczna z dnia 30 marca 2015 r.
Program
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Tuczna w 2015 r.
§ 1.
Wprowadzenie
1.

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Tuczna uchwały w sprawie „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuczna w
2015 r.”, zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.).

2.

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w
tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.

3.

Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala bezdomności
tych zwierząt jest największa w Gminie Tuczna.
§ 2.
Postanowienia ogólne

Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Schronisku – należy przez to rozumieć Schronisko dla zwierząt w miejscowości Chrcynno
prowadzone przez Fundację „Centrum Ochrony Środowiska” Organizacją Pożytku Publicznego
z siedzibą w Nasielsku przy ul. Dąbrowskiego 18 , 05-190 Nasielsk.
2) Programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuczna w 2015 roku.
§ 3.
Cel programu
1. Celem Programu jest:
1) zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuczna;
2) opieka nad wolno żyjącymi kotami;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) Sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku;
5) Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) Usypianie ślepych miotów;
7) Zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie
rolnym;
8) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt;
9) Działania o charakterze edukacyjno – informacyjnym.
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§ 4.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Tuczna realizują:
1) Schronisko przyjmie i zapewni opiekę bezdomnym zwierzętom domowym z terenu Gminy
Tuczna – na zasadzie odrębnej umowy;
2) Postępowanie z zwierzętami w schronisku określa regulamin schroniska.
§ 5.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami
1. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują:
1) Wójt Gminy poprzez:
a) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących,
b) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji
pozarządowych lub/i przedstawiciela Urzędu,
c) ustalenie miejsc przebywania kotów wolno żyjących;
2) organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad kotami
wolno żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.
§ 6.
Odławianie bezdomnych zwierząt
1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Tuczna realizuje schronisko.
2. Bezdomne zwierzęta na terenie gminy podlegają stałemu odławianiu – zgłoszenia od
mieszkańców gminy o bezdomnych zwierzętach przyjmuje urząd gminy.
§ 7.
Sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku
1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku.
2. Zabiegi sterylizacji albo kastracji mogą być prowadzone tylko przez lekarza weterynarii.
3. Zabiegom sterylizacji lub kastracji nie podlegają:
1) zwierzęta w okresie czternastu dni od umieszczenia ich w schronisku, z uwagi na
ewentualną możliwość odebrania wyłapanych zwierząt przez opiekunów lub właścicieli;
2) zwierzęta u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów,
z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek.
4. Wójt Gminy poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów
do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji.

§ 8.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i
oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym
i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;
2) Wójt Gminy poprzez promocję adopcji zwierząt oraz prowadzenie działań zmierzających do
pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń
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o adopcji zwierząt na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tuczna oraz na stronie internetowej
www.gminatuczna.pl;
3) organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.
§ 9.
Usypianie ślepych miotów
1. Nieodpłatne usypianie ślepych miotów wykonywane jest w schronisku.
2. Zabiegi usypiania dokonuje lekarz weterynarii.
3. Zwłoki uśpionych zwierząt zabezpiecza schronisko.
§ 10.
Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym
1. Bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu Gminy Tuczna zapewnia się miejsce w
gospodarstwie rolnym w miejscowości Wiski 57, które przyjmie i zapewni opiekę bezdomnym
zwierzętom gospodarskim z terenu Gminy Tuczna.
2. Szczegółowy sposób postępowania w gospodarstwie ze zwierzętami gospodarskimi określa
porozumienie.
§ 11.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
udziałem zwierząt realizowana jest przez zawarcie umowy z Gabinetem Weterynaryjnym Lekarz
Weterynarii Ryszard Karcz, ul. Młynarska 1, 21-530 Piszczac
- świadczącym opiekę weterynaryjną w przypadku w/w zdarzeń.
§ 12.
Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym
1.

Wójt Gminy Tuczna w ramach Programu prowadzi we współpracy z jednostkami
organizacyjnymi Gminy Tuczna (tj. jednostkami oświatowymi i jednostką kultury) oraz
organizacjami pozarządowymi, działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i
właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i
kastracji oraz czipowania, a także adopcji zwierząt bezdomnych.
§ 13.
Finansowanie programu

1.

Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone
są w budżecie Gminy Tuczna na rok 2015 w kwocie 4 000,00 zł i przedstawiają się następująco:
1) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych- 300,00
zł;
2) Zadanie związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i realizowane przez schronisko w
zakresie ujętym w programie – 3 600,00 zł;
3) Zapewnienie opieki nad kotami wolno żyjącymi – 100,00 zł.
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